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BEVEZETÉS 

  A kis vénáknak és venuláknak fontos szerepük van a szívbe visszaáramló vér 

mennyiségének és a kapilláris funkció meghatározásában. Azonban kevés ismeretünk van a 

vénák vazomotor tónusát, valamint átmérőjét szabályozó mechanizmusokról. Korábban 

kimutatták, hogy az áramlás emelése endothelium-függő dilatációt hoz létre koronária és 

vázizom venulákban, amely hozzájárulhat a vénás rezisztencia szabályozásához. A venulák 

áramlás-függő mechanizmusainak fontos szerepük lehet a posztkapilláris rezisztencia, így a 

kapilláris nyomás valamint a vénás visszaáramlás meghatározásában, nyugalomban és fizikai 

munka esetén, amikor a venulák különböző áramlásnak vannak kitéve. Izolált vázizom 

venulákban az áramlás-indukálta dilatációt nitrogén-monoxid (NO), dilatátor 

prosztaglandinok (PGI2/PGE2) és konstriktor faktorok hozták létre, mely utóbbi természete 

nem ismert. Ebben a vizsgálatban norepinefrinnel (NE) prekonstrikciót hoztak létre a 

venulákban a vénás tónus kialakítása érdekében. Azonban NE jelenléte nagyban befolyásolja 

az erek vazomotor válaszait és azok nagyságát. Későbbi tanulmányinkban izolált 

nyirokerekben, amelyekben ismerten hasonló nyomás uralkodik, mint venulákban, azt 

találtuk, hogy a konstriktor tromboxán A2-nek fontos szerepe van (TxA2).  

  Feltételeztük, hogy ezen funkciók károsodnak különböző vénás betegségekben (varicositas, 

thrombophlebitis, orthostaticus intolerantia, mélyvénás thrombosis), melyek 

mechanizmusáról mindezideig keveset tudunk, annak ellenére, hogy sok fejlett országban a 

vénás megbetegedések előfordulása meghaladja az artériás betegségekét. Ez a körülmény 

felhívja a figyelmet annak fontosságára, hogy megismerjük a vénás betegségek okait és 

mechanizmusait.  

 Klinikai megfigyelések egyértelmű összefüggést találtak a hiperhomociszteinémia (HHcy) és 

a vénás megbetegedések (vénás throbosis, vénás okkluzív betegségek) között. Ezen 

vizsgálatok szerint a HHcy nem csak a coagulatios-anticoagulatios rendszerekben okoz 

változást, hanem károsítja az endotheliumot. Ezáltal megváltozik az endothelium-függő 

mediátorok felszabadulása, így a véralvadás és vérlemezke aggregáció, valamint a vénás 

tónus szabályozása is. Tehát a HHcy által indukált patológiás változások kis vénákban és 

venulákban, melyek szerepet játszanak a vénás thrombosis kialakulásában, a vénás funkciók 

károsodásában és így a vénás okkluzív betegségek kialakulásában, valamint a háttérben álló 

mechanizmusok megismerése lényeges. Ezen ismeretek lehetőséget nyújthatnak a vénás 

megbetegedések megelőzésében és gyógyításában.  



CÉLKITŰZÉSEK 

 

1) Vénás funkciók vizsgálata izolált venulákban. Az izolált ér technika segítségével a 

vénák falának intrinsic funkcióit és mechanizmusait tudjuk vizsgálni, idegi, 

metabolikus és humorális hatások nélkül. 

2) Nem alkalmazunk előzetes NE prekonstrikciót, mely a megváltoztathatja az áramlás-

indukálta válaszokat és elfedheti a háttérben álló mediátorokat.   

3) Az áramlás-indukálta válaszok hátterében álló mechanizmusok vizsgálata.   

4) HHcy patkányokból izolált venulák funkcióinak vizsgálata.  

5) A megváltozott vazomotor funkciók hátterében álló patológiás mechanizmusok 

vizsgálata HHcy venulákban.  

 

MÓDSZEREK 

  Az intraluminalis áramlás lépcsőzetes emelésének hatására létrejövő átmérőváltozásokat 

vizsgáltuk kontroll és HHcy patkányokból izolált és kanülált vázizom venulákban (belső 

átmérő: 259±11 µm). HHcy-t ~5 hetes metionin itatással hoztunk létre. Áramlást a bemenő és 

a kimenő kanülökben lévő nyomás azonos mértékű, de ellentétes irányú változtatásával 

hoztunk létre, mely során az intraluminalis nyomás állandó (10 Hgmm) volt. A két kanül 

közti nyomáskülönbséget (ΔP) 0 Hgmm-ről 8 Hgmm-ig emeltük 1 és 2 Hgmm-es lépésekben. 

Kísérleteinket megismételtük különböző enzim, receptor és szabad gyök (ROS) fogók 

jelenlétében az áramlás-indukálta átmérőváltozások hátterében álló mechanizmusok 

vizsgálata céljából kontroll és HHcy venulákban is. A NO-szintáz gátló, Nω-nitro-L-arginin-

metil-észtert (L-NAME), a nem-specifikus ciklooxigenáz (COX) gátló, indometacint (INDO), 

a TxA2-receptor (TP) antagonista, SQ 29,548-t, valamint szuperoxid-diszmutázt plusz katalázt 

(SOD/CAT) használtunk. 

A prosztaglandin termelésért felelős enzimek vizsgálatára a szelektív COX-1 gátló, SC 560-t, 

a szelektív COX-2 gátló, NS 398-t és kontroll esetben a specifikus TxA2-szintáz gátló, 

Ozagrel-t alkalmaztuk.  

A COX-1 és COX-2 jelenlétét a venulák falában immunohisztokémiával mutattuk ki.  

A venulák falában jelenlévő ROS kimutatására dihidroetidin (DHE) és DAPI fluoreszcens 

technikát alkalmaztunk.  



EREDMÉNYEK  

 10 Hgmm-es intraluminalis nyomás jelenlétében az izolált venulákban spontán aktív tónus 

alakult ki (kontroll: 259±11 μm; HHcy: 250±30 µm) vazoaktív anyagok hozzáadása nélkül. A 

venulák passzív átmérője 412±11 µm volt kontroll esetben és 401±11µm HHcy esetében (Ca 

mentes körülmények közt EDTA jelenlétében). 

A.)  

Kontroll körülmények között az áramlás emelése dilatációt hozott létre izolált venulákban 

(18±3 % 8 Hgmm ΔP esetén), mely a  TP receptor antagonista, SQ 29,548 jelenlétében (max. 

37±3 %) és a TxA2-szintáz gátló, Ozagrel jelenlétében (max.21±1 %) szignifikánsan nőtt. 

Az NO-szintáz gátló, L-NAME szignifikánsan csökkentette az áramlás-indukálta dilatációt 

(max. ΔD: 14±2 %-ról 2±3 %-ra). Ezzel szemben a nem-specifikus ciklooxigenáz (COX) 

gátló, indometacin nem befolyásolta az áramlás-indukálta dilatációt, míg L-NAME további 

hozzáadásával az áramlás-indukálta dilatáció megszűnt (max. ΔD: 13±1 %-ról -2±4 %-ra). 

A TP receptor antagonista, SQ 29,548 jelenlétében emelkedett áramlás-indukálta dilatáció 

szignifikánsan csökkent L-NAME (max. ΔD: 37±3 %-ról 23±4 %-ra), vagy a nem-specifikus 

ciklooxigenáz (COX) gátló, indometacin hatására (max. ΔD: 28±3 %-ról 15±5 %-ra), míg L-

NAME és INDO együttes jelenléte csaknem megszűntette az áramlás-indukálta dilatációt 

(max. ΔD: 28±5 %-ról 6±3 %-ra).  

A szelektív COX-2 inhibitor, NS 398 nem befolyásolta az áramlás-indukálta dilatációt 

kontroll venulákban SQ 29,548 jelenlétében (max. ΔD: 28±5 %-ről 27±8 %-ra), de a szelektív 

COX-1 inhibitor, SC 560 szignifikánsan csökkentette az áramlás-indukálta dilatációt SQ 

29,548 és NS 398 jelenlétében (max. ΔD: 27±8 %-ról 12±6 %-ra).  

Kontroll körülményekhez (azaz gátlószerek hozzáadása nélküli állapot) képest az áramlás-

indukálta dilatáció szignifikánsan emelkedett a TxA2-szintáz gátló, Ozagrel jelenlétében 

(max. ΔD: 10±3 %-ról 21±1 %-ra), amelyet a COX-2-gátló, NS 398 hozzáadása nem 

befolyásolt (max. ΔD: 21±1 %-ról 20±1 %-ra), de szignifikánsan csökkentette a COX-1-gátló, 

SC 560 (max. ΔD: 21±1 %-ról 10±2 %-ra). Továbbá kontroll körülmények között (SQ 

29,548, vagy Ozagrel hiányában), a szelektív COX-1-inhibitor, SC 560 szignifikánsan 

csökkentette (max. ΔD: 12±4 %-ról 4±2 %-ra), míg a COX-2-inhibitor, NS 398 növelte az 

áramlás-indukálta dilatációt kontroll venulákban (max. ΔD: 10±1 %-ról 20±2 %-ra). 

Immunhisztokémiai módszerrel a kontroll venula falában COX-1 és COX-2 jelenlétét 

mutattuk ki elsősorban az endothelium és a sub-endothelialis rétegekben. 

 

 



B 

Az áramlás lépcsőzetes emelése jelentős konstrikciót hozott létre HHcy venulákban (max. 

ΔD: -25±4 %). A TP-receptor antagonista, SQ 29,548, a konstrikciót dilatációvá alakította át 

(max. ΔD: -25±4 %-ról 17±4 %-ra), mely lényegesen csökkent L-NAME és INDO együttes 

jelenlétében (max. ΔD: 21±2 %-ról 5±2 %-ra). 

A specifikus COX-2 inhibitor, NS 398 az áramlás-indukálta konstrikciót dilatációvá alakította 

át (max. ΔD: -22±2 %-ról 9±3 %-ra), melyet a COX-1-gátló, SC 560 szignifikánsan 

csökkentett (max. ΔD: 9±3 %-ról 3±3 %-ra). Ha a venulákat először SC 560-nal inkubáltuk az 

áramlás-indukálta konstrikció megszűnt (max. ΔD: -17±2 %-ról 0±4 %-ra), melyet az NS 398 

hozzáadása dilatációvá alakított (max. ΔD: 0±4 %-ról 12±2 %-ra).  

Etídium-bromid fluoreszcens metodikával a kontrollhoz képest HHcy-ban emelkedett 

szuperoxid termelést mutattunk ki vena saphenaban. SOD plusz CAT jelenléte a kontroll 

vénákhoz hasonló szintre csökkentette a fluoreszcenciát. Ennek megfelelően SOD/CAT 

jelenlétében  az áramlás-indukálta konstrikció megszűnt HHcy venulákban (max. ΔD: -33±3 

%-ról 0±2 %-ra). 

 

KÖVETKEZTETÉSEK 

  Vizsgálataink során azt találtuk, hogy vázizom venulákban szignifikáns spontán miogén 

tónus alakul ki (mely, a passzív átmérő 63 %-a) 10 Hgmm intraluminalis nyomás 

jelenlétében, vazoaktív metabolitok hozzáadása nélkül.  

A.  

Izolált vázizom venulákban tromboxán A2, dilatátor prosztaglandinok és nitrogén-monoxid 

felelős az intraluminalis áramlás indukálta átmérőváltozások kialakulásáért. A dilatátor 

prosztaglandinok a COX-1, a konstriktor prosztaglandinok a COX-2 útvonalon termelődnek. 

Valószínűleg az arachidonsav-kaszkád enzimjeinek kolokalizálódása, mint például a COX-1 

PGI2–szintáz és a COX-2 TxA2-szintáz, felelős azért, hogy a COX-1 főleg dilatátor, míg a 

COX-2 konstriktor faktorok termeléséért felelős az áramlás/nyíró erő emelésének hatására. 

Valószínűleg a különböző érterületeken a COX-1 és COX-2 által termelt prosztaglandinok 

különböznek. Pl. korábbi vizsgálatok kimutatták, hogy a COX-2 gátlása egészséges 

emberekben gátolta a prosztaciklin szintézisét és vizeletben való ürítését, míg patológiás 

körülmények között (pl. diabetes mellitusban) emelkedett a COX-2 expresszió, mely a 

konstriktor prosztaglandinok fokozott termelődését hozta létre izolált vázizom arteriolákban. 

Ezen eredményeknek fontos szerepe lehet a különböző szelektivitású COX-gátlók terápiás 

használatát illetően.  

 



Összefoglalva azt találtuk, hogy izolált vázizom venulák összetett módon válaszolnak az 

intraluminalis áramlás növelésére, mely összességében dilatációt hoz létre. A posztkapilláris 

venulák ezen funkciója fontos szerepet játszhat a szöveti véráramlás szabályozásában, a 

venulák fali nyírófeszültségének csökkentésében és a szöveti ödémák kialakulásának 

meggátlásában, különösen fizikai munka esetén, amikor az artériás oldalon jelentős 

vazdilatáció jön létre. Ekkor a venulák átmérőjének együttes növekedése a fokozódó áramlás 

hatására hozzájárul a kapillárisok kiürítéséhez a vér nagyobb vénák felé való továbbítása által.  

Fontos, hogy a venulákban a fali nyírófeszültség alacsony az alacsony fali nyíróerő miatt (kis 

áramlási sebesség, nagy átmérő), ha pedig a nyíróerő alacsony a vér viszkozitása nő. Ezért mi 

azt gondoljuk, hogy a venulákban azért termelődik áramlás hatására a dilatátor faktorok 

mellett konstriktor faktor egyaránt, mert így az átmérő, ezáltal a viszkozitás növekedése gátolt 

azáltal, hogy a nyíróerő növekedés csökkent. Tehát a venulák nem csupán az átmérő 

változásával szabályozzák a fali nyírófeszültséget (mint az arteriolák), hanem a fali nyíróerő 

magasabban tartásával, ami a hematokrittal összefüggő viszkozitást csökkenti. 

Tehát izolált vázizom venulákban az intraluminalis áramlás/fali nyíróerő konstriktor TxA2, 

NO és dilatátor prosztaglandin termelődéshez vezet összességében dilatációt eredményezve. 

Így amikor a véráramlás sebessége és/vagy a viszkozitás nő, ezen faktorok jelentősen 

hozzájárulhatnak a fali nyírófeszültség összetett feed-back szabályozásához venulákban.  

 

B. 

Vázizom venulákban HHcy hatására áramlás-indukálta konstrikció jön létre részben az 

emelkedett TxA2, részben az emelkedett ROS termelődés hatására. A TxA2 mind a COX-1, 

mind a COX-2 útvonalon termelődik. A COX-1 mind dilatátor, mind konstriktor 

prosztaglandinokat, míg a COX-2 konstriktor prosztaglandinokat termel. A TP receptor 

gátlása jelenlétében létrejövő áramlás-indukálta dilatációban, az NO és dilatátor 

prosztaglandinok (valószínűleg PGI2/E2) szerepe kimutatható, mely jelzi, hogy  az NO és 

dilatátor prosztaglandinok hatását a jelentős mennyiségben felszabaduló TxA2 elfedi. 
Korábbi vizsgálatok alapján, melyekben a reaktív oxigén származékok (ROS), mint a 

szuperoxid anion és H2O2, izolált venulákban konstrikciót hoztak létre elsősorban a TxA2 

receptorok aktiválása révén, feltételeztük, hogy HHcy patkányokból izolált venulákban, a 

TxA2–n kívül a ROS szintén hozzájárul az áramlás-indukálta konstrikció kialakulásához, 

vagy direkt indukálva a konstriktor prosztaglandinok termelődését, vagy csökkentve az NO 

biológiai elérhetőségét. Az emelkedett ROS termelés a fokozott arachidonsav metabolizmus 

során ciklooxigenázok, lipoxigenázok és PGH2-szintáz által jöhet létre. 



Eredményeink patofiziológiai és klinikai jelentősége abban állhat, hogy újdonságként azt 

találtuk, hogy HHcy-ben a coagulatios-anticoagulatios rendszer változásán túl a HHcy 

megváltoztatja a venulák endothel funkcióját. Az ép endothel funkció fontos mind a 

vazomotor tónus szabályozásában, mind a vér reológiai tulajdonságainak szabályozásában. 

HHcy-ban a TxA2 és a ROS emelkedett szintje szignifikánsan megváltoztatja a kis vénák és 

venulák ellenállásának szabályozását. Ismert, hogy fizikai aktivitás esetén a venulákban 

jelentősen nő az áramlás, mely hatására normál körülmények között nőne a venulák átmérője 

és ezáltal a vénás áramlás. Azonban HHcy-ban a TxA2 és a ROS fokozott termelődése 

áramlás hatására fokozza a venulák ellenállását megváltoztatva a vénás visszaáramlást és 

fokozva a vérlemezke aggregációt.  

Korábbi klinikai tanulmányokban a 8-iso-PGF2  szintje, mely az arachidonsav egy peroxidált 

származéka, emelkedett a vizeletben HHcy esetén egészséges emberekhez képest, amely jól 

korrelált a Hcy plazma szinttel és a TxA2
 bioszintézis mértékével, mely utóbbit a vizelet TxB2 

tartalmával mértek. Ezen vizsgálatok azt mutatják, hogy HHcy betegekben fokozott az 

oxidatív stressz indukálta vérlemezke aktiváció és endothel sejt aktiváció, mely utóbbi 

hatására konstriktor TxA2 termelődik, ahogy azt a jelen vizsgálataink is mutatják.  

  Összefoglalva, azt találtuk, hogy a venulák vazomotor funkcióinak intrinsic szabályozása 

jelentősen megváltozik HHcy-ban, mely az elsősorban COX-2 útvonalon fokozottan 

termelődő tromboxán A2 és az emelkedett reaktív oxigén származékok jelenléte miatt alakul 

ki.  Ezen faktorok emelhetik a venulák ellenállását és hozzájárulhatnak a fokozott vérlemezke 

aggregációhoz és trombus képződéshez, melyek együttesen vénás okkluzív betegségek 

kialakulásához vezethetnek HHcy-ban. Eredményeink klinikai jelentősége az, hogy a 

megváltozott arachidonsav metabolizmus és a reaktív oxigén és nitrogén származékok 

termelődésének és/vagy eliminációjának gátlásával lehetőségünk nyílhat a vénás trombózis és 

vénás okkluzív betegségek kialakulásának megelőzésére hiperhomociszteinémiában.  
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